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BESØG PÅ PLEJEHJEM 

INFORMATION TIL PÅRØRENDE 

Besøg foregår ikke helt som det plejer, fordi vi stadig skal minimere risikoen for smitte på vores 

plejehjem mest muligt. Besøg kan foregå udendørs i besøgstelte eller som en lille gåtur i 

nærområdet. I særlige situationer (læs mere s. 3) kan der aftales besøg indendørs. 

Restriktionerne kommer fra Ældre- og Sundhedsministeriet og er påbudt af Styrelsen for 

Patienssikkerhed. 

Alle besøg skal aftales på 

 ”Besøgstelefonen” tlf.: 51 41 68 05, hverdage ml. kl. 8.00 og 9.00 

eller skriv til mail: 

  visitme@ryetbo.dk 

 

Besøgstider 

Besøgene foregår i hverdage mandag til fredag kl. 10.00 – 15.00. 

Onsdage har vi længere åbent, fra kl. 10.00 – 18.00 

 

Aflys dit planlagte besøg, hvis du har symptomer på sygdom 

 

Hold afstand på 2 meter til andre, når du er på besøg 

 

Undgå håndtryk, kys og kram 
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Læs mere på næste side 

 

Vask eller afsprit dine hænder hyppigt  

– og altid når du ankommer og inden du går 

 

Spørg personalet – de vil gerne hjælpe 

 

 

Mere om… 

• Aftale. Aftal alle besøg – både indendørs og udendørs. Kontakt os på tlf. 5141 6805 (hverdage mellem 

kl. 8.00 og 9.00) eller mail visitme@ryetbo.dk Her aftaler vi, om besøget fx skal foregå i telt eller være 
en gåtur i nærområdet. Vi aftaler varighed og hyppighed af besøg. Det vil ofte være muligt, at nære 
pårørende kan komme på besøg fx 2-3 gange om ugen. Vi kan dog ikke garantere det altid. 
 

• Symptomer på sygdom. Aflys dit planlagte besøg, hvis du har symptomer eller er i tvivl. Du kan 

opleve, at medarbejderne spørger, om du er frisk – altså at du er uden tegn på smitte med corona-
virus. Fx skal hoste, let feber, ubehag i halsen, ømhed i kroppen, hovedpine etc. medføre aflysning af 
besøg. 

 

• Afstand. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi holder afstand på 2 meter mellem beboer og besøgende. 

Derfor må der ikke komme flere besøgende på samme tid end at afstandskravet kan overholdes. Der vil 
typisk kunne være 1-2 besøgende i teltene. Børn skal sidde hos eller ved siden af den voksne 
besøgende under besøget. 

 

• Fysisk kontakt. Ved knus, kys og når vi holder i hånd, risikerer vi at overføre smitte til hinanden – 

også selvom man ikke er synligt syg. Derfor skal fysisk kontakt undgås. Hvis du ved, at det kan blive 
svært, så tal med personalet på forhånd, så I kan tage ekstra forholdsregler. 

 

• Håndhygiejne. Håndhygiejne er vigtig – også for din sikkerhed. Mød gerne op uden ringe og løse 

armbånd. Der er håndsprit til rådighed. Vask hænder med vand og sæbe, når du kommer hjem igen. Er 
vi smittet uden at have symptomer, kan virus overføres fra næse og mund til vores hænder og derfra til 
andre. Vasker vi hænder ofte eller bruger håndsprit, dræber vi virus og kan ikke overføre det til andre. 

 

• Spørg personalet. Medarbejderne vil være i nærheden under besøget, så de kan bistå før og efter. 

Måske møder du medarbejdere, du ikke kender, men du vil møde hjælpsomhed. Medarbejderne 
hjælper til, så alle er trygge under besøget. Derfor foregår besøg på hverdage og primært i dagtid. Der 
vil være (begrænset) mulighed for at komme eftermiddag/tidlig aften (se besøgstider ovenfor). 
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I hvilke situationer må man komme på indendørs besøg? 
Du kan efter aftale komme på indendørs besøg hvis din kære er kritisk syg, døende eller hvis udendørs 
besøg ikke er en mulighed. Det sidste er nyt, så her følger en præcisering: 

Hvis borgerens helbredsmæssige tilstand eller de fysiske rammer for besøg gør, at besøg ikke kan foregå 
udendørs, har den enkelte borger – uden at der foreligger en kritisk situation – ret til at udpege 1-2 faste 
besøgspersoner, som kan aflægge besøg i borgerens egen bolig. Hvis beboeren ikke selv kan udpege 1-2 
faste besøgspersoner, kan disse evt. udpeges af beboerens nære pårørende. 

Den konkrete vurdering om indendørs besøg tages af plejehjemmets leder. Den er individuel for hver 
borger og tager højde for den konkrete situation, borgerens behov og situationen på institutionen. Leder er 
forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg af 1-2 faste besøgspersoner gennemføres på en 
forsvarlig måde under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og 
hensigtsmæssig adfærd. 

Andre vigtige informationer 

• Toiletbesøg er desværre ikke muligt under besøg, da der fortsat ikke er adgang på 

indendørsarealerne. 

• Gave, blomster etc. Hvis du har noget med, bedes du aflevere det til medarbejderne, der søger 

for at borgeren får det efter besøget. 

 
 

 
Jeg håber, at vi i fællesskab kan gennemføre nogle værdifulde og forsvarlige besøg.  
Vi glæder os til at se jer og opleve besøgsglæden på Ryetbo Plejehjem. 
 
 
Bedste hilsner  
 
Forstander  
Lise Bligaard 


